
 

Motie 2020 - 72 

Motie aanpassen tarifering rioolheffing 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

constaterende dat: 

1. de VNG op haar website aangeeft dat de gemeenteraad veel vrijheid heeft bij de inrichting van 

de rioolheffing;  

2. de tarifering en de heffingsmaatstaven bij veel gemeenten verschillen; 

3. veel gemeenten tarifering en heffingsmaatstaven voor niet-woningen hebben ingesteld, 

waaronder als heffingsmaatstaf een percentage van de WOZ-waarde van niet-woningen; 

4. de gemeente Ridderkerk voor de tarifering rioolheffing geen onderscheid maakt tussen 

woningen en niet-woningen; 

5. de gemeente Ridderkerk naast de vaste tarieven voor een eigenaar en voor een gebruiker van 

een eigendom ook een recht heft bij de gebruiker naar het aantal kubieke meters afvalwater, 

voor zover het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd 

meer bedraagt dan 500 m3; 

6. er in dit tarief geen rekening wordt gehouden met de afvoer van hemelwater; 

7. eigenaren en gebruikers van woningen de komende jaren al voor hogere lokale heffingen 

zullen worden aangeslagen; 

is van mening dat: 

a. door niet-woningen onevenredig minder wordt bijgedragen aan de kosten voor de afvoer van 

afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd) en het beheer van het 

grondwaterpeil; 

b. een heffing op basis van kubieke meters als proces omslachtig is; 

verzoekt het college om: 

1. in de Kadernota begroting 2022 een voorstel te doen voor een nieuwe tarifering en 

heffingsmaatstaf voor de rioolheffing met ingang van 2022, waarbij voor niet-woningen 

evenrediger wordt bijgedragen aan de kosten, met als uitgangspunt dat de vervuiler betaalt; 



2. daarbij ook te komen met een lager tarief voor woningen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de tarifering van het rioolrecht. Het college wordt voorgesteld bij de Kadernota 

begroting 2022 een voorstel te doen voor een andere heffingsmaatstaf. Voor niet-woningen zou 

meer betaald moeten worden, voor woningen minder. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 19 (CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS, 

PvdA) 

Tegen: 10 (VVD, GroenLinks, Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet), D66, Burger op 1, Leefbaar 

Ridderkerk) 

Afdoening 
Afgedaan via mail aan raad n.a.v. de raadsinformatiebrief van 7 mei 2021 ter afdoening van deze 

motie. 
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